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Hej, 

Här kommer den senaste informationen från Föreningen Norden. 
Nyhetsbrevet går till alla styrelsemedlemmar, skol-och biblioteksansvariga, 
hemsideansvariga, medlemsregisteransvariga och informationskontor på alla 
nivåer. Vi rekommenderar att ni tar upp det och diskuterar ämnena på nästa 
styrelsemöte. Observera att utskicket endast går till de som har ett aktivt 
uppdrag i medlemsregistret. Skicka gärna vidare till dina styrelsemedlemmar 
då många uppdrag är markerade som avslutade vid årsskiftet. För att 
uppdatera listorna, ändra i organisationsträdet i KomMed eller kontakta 
kansliet så hjälper vi er. Se även till att de nyvalda styrelsemedlemmarnas e-
postadresser finns registrerade. 

// Elin Sörensson 
Organisationsutvecklare 
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Fullmäktige 

Fullmäktige äger rum på Biskops Arnö 18-19 juni. De som blivit valda till ombud 
av sina distrikt kommer att få kallelsen utskickad med närmre information. I 
kallelsen ingår både föreningens stadgar, de två stadgeförslag som är lagda 
och en anmälningsblankett. Ändamålsparagrafen har beslutats om på 
fullmäktige 2014 och tas därför upp en andra gång på detta möte. 
Handlingarna skickas ut till anmälda ombud senast tre veckor innan mötet 
och kommer även att återfinnas på norden.se. Anmälan skall in, på en 
anmälningsblankett, senast 27 maj.  



Nya medlemmar i styrelsen? 

Glöm inte att uppdatera både den lokala hemsidan och distriktets hemsida 
när ni väljer nya styrelsemedlemmar. För att ändra på hemsidan går ni in 
under Sidor-Styrelse. Saknar ni användare till de lokala hemsidorna, kontakta 
elin@norden.se 

I medlemsregistret ändrar ni uppgifter antingen under den berörda personens 
sida under fliken Grupper, eller i organisationsträdet under Organisation. Till 
höger finns en liten gul penna under Grupper. Klicka på den och fyll i vilket 
uppdrag de olika medlemmarna har. Observera att du inte kan ändra ett 
befintligt uppdrag utan endast lägga till och ta bort. Om du lämnar slutdatum 
tomt löper uppdraget tills någonting annat anges. 

 

Vinnare av värvningstävlingen 

Under sista kvartalet 2015 genomförde vi en värvningskampanj där vi 
uppmuntrade lokalavdelningarna att värva så många nya medlemmar som 
möjligt. I prispotten låg bland annat pengar till öppen verksamheten och 
bronsnålar med föreningen Nordens logga. 

Vinnare är: 

1:a pris 7500.- går till Karlshamn med 28 nya medlemmar! 

2:a pris 5000.- går till Norra Bohuslän med 16 nya medlemmar! 

3:e pris 2500.- går till både Ådalen och Haparanda med 13 nya medlemmar 
var! 

Stort grattis och vi hoppas att de nya medlemmarna blir aktiva i 
föreningarna!  

  

Vårkampanj 

Under våren finns en ny flyer med budskapet att Föreningen Norden står för 
ett öppet Norden med färre gränshinder, möjlighet att flytta, studera och 
driva företag över landsgränserna. Ett öppet Norden gagnar alla. 
Materialet kommer att skickas ut till lokalavdelningarna. För att beställa 
ytterligare material, kontakta info@norden.se. 

 

Utbildningar 

Under våren och hösten finns det möjlighet att få besök av oss på kansliet om 
ni vill prata om skol- och biblioteksmedlemskapet och hur man kan aktivera 
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skolor och bibliotek lokalt, eller om ni vill ha en Medlemsrekryterings- och 
medlemsvårdsutbildning. Träffarna arrangeras på distriktsnivå. 

Fyll även i frågeformuläret på https://sv.surveymonkey.com/r/YQJNXGK och 
ange vad just ni har för utbildningsbehov lokalt. 

Kontakta: Eydis Inga Valsdottir, Skol- och biblioteksansvarig eydis@norden.se 
eller Elin Sörensson, Organisationsutvecklare elin@norden.se 

 

Utveckling 

Många av er runt om i landet vill gärna utveckla era regioner och era 
lokalavdelningar, några av er vill också vara en samhällsaktör som bidrar till 
utveckling på många plan. 

Nu finns det ett koncept för utveckling, TDP Transnational Development 
Program.  

TDP är ett koncept för utveckling som kan användas för utveckling av det 
lokala arbetet och ni som vill ta ett större grepp, söka anslag och arbeta med 
Transnationell utveckling kan använda TDP. 

Vi kommer att utbilda processledare för att arbeta med TDP, så är ni 
intresserade av utveckling och processledning får ni gärna höra av er. 

Micael Rönntoft 
Utvecklingsansvarig 

 

Föreningen Norden 100 år 2019 

Under 2019 fyller föreningen Norden i Sverige, Danmark och Norge 100 år! 
Detta kommer vi att fira både lokalt och regionalt. Vi vill uppmuntra er i 
lokalavdelningar och distrikt att redan nu börja fundera på hur ni kan 
uppmärksamma detta, både under Kulturmånaden, Litteraturmånaden och 
den övriga löpande verksamheten. Samarbeta gärna över 
föreningsgränserna där ni bjuder in varandras medlemmar eller arrangerar 
resor tillsammans.  

 

Årsbok 2016 

Föreningen Nordens årsbok 2016 är Väljarnas hämnd – Populism 
och nationalism i Norden av Bengt Lindroth. 

I dag sitter i alla de nordiska parlamenten människor från partier som vunnit 
röster för att de gjort politik av misstro mot samhälls- och kultureliten, eller för 
att de känner ärlig oro inför utvecklingen och ser sig själva som de enda som 
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verkligen tar till vara folkets sanna intressen. Här sitter också främlingsfientliga 
personer som därtill avskyr t.ex. islam. I Norge sitter ett sådant parti i 
regeringen liksom i Finland. 

Lindroth berättar dessa nordiska partiers 20–30-åriga historia, jämför deras 
position och inflytande i de olika länderna. Han sätter in dem i sina 
sammanhang både i Europas och Nordens historia. Jämförelserna med 
nazitiden är ofrånkomliga liksom med fascisterna. Här analyseras 
partiprogram och intervjuer, här studeras historikernas och statsvetarnas 
arbeten. Likaså möter vi politiker i dessa partier under decennierna, ser deras 
taktik och framtoning, får ta del av interna maktkamper och skickligheten att 
"marknadsföra" budskapen. Norden har visat sig vara en särdeles fruktbar 
jordmån för populistiska partier. 

Föreningen Nordens medlemmar får boken till ett specialpris av150kr plus 50kr 
för porto och emballage. Betala in 200kr till BankGiro 980-0244 och ange 
medlemsnummer. 

 

Finlands 100-årsjubileum 

Under 2017 firar Finland 100 år som självständig stat. Detta kommer att firas 
stort i både Finland och Sverige. De orter som är finska förvaltningsområden 
delar ut bidrag till lokala arrangörer för att göra det bästa av firandet. Vi skulle 
vilja samla in tips på vad man som lokalavdelning kan göra och skulle vilja att 
ni skickar in tips och idéer som vi kan sprida bland våra medlemmar. Hur ser 
era planer ut? Hör av er och berätta vad ni tänker genomföra till 
elin@norden.se  

Den officiella jubileumssidan hittar ni här: suomifinland100.fi 

Läs mer om de finska förvaltningsområdena och se vilka de är här: 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-
minoriteter/Pages/forvaltningsomraden.aspx 
 
 

Hallå Nordens årsrapport 2015 

Informationstjänsten Hallå Norden har nu publicerat sin årsrapport för 2015 
som finns tillgänglig via följande länk; http://www.norden.org/sv/norden-foer-
dig/om-informationstjaensten-hallaa-norden-1/hallaa-nordens-aarsrapporter. 
Hallå Norden och Nordiska ministerrådets informationskontor har funnits sedan 
1998 och har åtta kontor runt omkring i Norden. Intresset för Hallå Norden är 
stort och under 2015 fick Hallå Nordens hemsidor mer än 1 000 000 besök. 
Hallå Norden kan alla som söker information om hur man rör sig mellan de 
nordiska länderna kontakta.   
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Gratis i skolan 

Gratis i skolan är en enkel och kostnadsfri webbtjänst att använda för dig i 
skolan eller för att tipsa dina skol- och biblioteksmedlemmar om. Här finns det 
material inom alla ämnen i skolan; matematik, svenska, historia, estetik mm. 
Det går att ladda ner digitalt eller att beställa tryckt material – ingen frakt eller 
annan kostnad tillkommer vid beställning eller nedladdning! Du hittar mer 
information här; www.gratisiskolan.se 

 

Nordiska nätverk 

Nordiska nätverk är en ny webb-baserad portal som sammanför 
medborgarorganisationer i Norden. Plattformen är till för 
medborgarorganisationer med ett nordiskt intresse. I plattformen kan man 
registrera sin organisation, finna andra organisationer, utvidga sitt nätverk och 
grunda spännande nya nordiska projekt och samarbeten. Registrera din 
organisation eller tipsa andra organisationer om denna nya plattform – ett 
helt nytt sätt att nätverka i Norden! Du hittar mer information här; 
www.nordiskenet.org/sv 

 

Föreningsutveckling hos SV 

Studieförbundet Vuxenskola har tagit fram ett föreningsbox ”Ny kraft till 
Sveriges eldsjälar” som samlar ihop et antal olika erbjudande inom 
föreningsutveckling. Här finns möjligheter för både stora och små, nya och 
gamla föreningar att hitta ny kraft och nya metoder i sitt fortsatta arbete. 
Tillsammans med SVs erfarna utbildare kan ni skräddarsy en utbildning som 
passar just era behov! Kontakta ditt lokala Studieförbund för mer information.  
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